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Tutkielma kartoittaa jaettua johtamista terveydenhuollon kontekstissa. Tarkoitus on 

kuvata, mitä vaikutuksia jaetulla johtamisella on hoitotyöntekijöihin. Tutkielma 

toteutetaan kirjallisuuskatsauksena neljässä tietokannassa, jotka ovat Medline, 

CHINAHL, Medic ja ABI/INFORM Collection. Tulokset analysoidaan sisällön 

analyysia mukaillen. Haasteena tutkielman tekemiselle on myös jaetun johtamisen 

teoreettinen konteksti, koska aiheesta ei juuri löydy suomalaisia tutkimuksia. 

 

Kirjallisuuskatsaukseen valikoitui yhdeksän artikkelia vuosilta 2013-2017, jotka 

tuottivat neutraaleja tai positiivisia tuloksia. Yhteenvetona voidaan todeta, että kahdessa 

artikkelissa jaettu johtaminen ei tuottanut merkittäviä positiivisia tuloksia. Muut 

tulokset olivat lupaavia; jaetun johtamisen vaikutuksista hoitotyöntekijöihin nousi 

kolme teemaa, jotka ovat hoitohenkilöstön kasvanut kyky suoriutua työstä, henkilöstön 

yhteistyö ja työhön sitoutuminen. 

 

Jaetulla johtamisella voi olla positiivisia vaikutuksia hoitotyöntekijöihin. Se voitaisiin 

valjastaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen käytäntöönpanon välineeksi 

terveydenhuollon organisaatioissa, koska valtioneuvoston selvitysryhmä nostaa 

henkilöstön osallisuuden avainasemaan muutosjohtamisessa. Jaetun johtamisen 

tutkimiseen ja käyttöönottoon pitäisi kohdentaa resursseja, jotta käytettävissä olisi 

suomalaiseen terveydenhuoltoon soveltuvaa aineistoa. 
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1 JOHDANTO 

Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa henkilöstön vaihtuvuus oli 11% vuonna 2014 

(Suomen virallinen tilasto 2015). Hoitajien työtyytyväisyyttä tutkittaessa on todettu 

olevan kehittämisen varaa, esimerkiksi perinataalihoidossa työskentelevistä hoitajista 

49% arvioi työtyytyväisyytensä huonoksi (Keinänen ym. 2015). Ikääntyneiden parissa 

työskentelevät hoitajat taas arvioivat työtyytyväisyytensä kohtalaiseksi; kehittämisen 

varaa heidän mielestään on muun muassa organisaation toimintapolitiikassa (Suhonen 

ym. 2012). Pohjoissuomalaisista ensihoitajista 60% pitää hyvää esimiestyötä erittäin 

tärkeänä ja toisaalta 25% arvioi sen toteutuvan huonosti (Ojala 2016). Lisäksi nuorista 

sairaanhoitajista useat ajattelevat alan vaihtoa. Eräässä tutkimuksessa (n=146) nuorista 

sairaanhoitajista 26% ajatteli hoitotyöstä luopumista kokonaan vähintään kerran 

kuukaudessa. Alasta luopumista ei ollut lainkaan ajatellut yksi neljäsosaa. 

Alanvaihtohalua lisäsi monista syistä muun muassa huono hallinto, joka ei ollut 

kannustavaa. (Flinkman 2014.) 

 

Nuoret terveydenhuoltoalan opiskelijat ja työntekijät omaavat korkean koulutuksen ja 

ovat aiempia sukupolvia kansainvälisempiä. Heillä on paljon odotuksia työn ja 

työpaikan suhteen. Heidän odotuksensa kohdistuvat kokeneempia työntekijöitä 

enemmän henkilöstövoimavarojen johtamiseen. (Hietamäki 2013.) Sosiaali- ja 

terveysministeriön ”Työelämä 2025 -katsauksen” mukaan tulevaisuudessa johtamisessa 

korostetaan enemmän luovuutta ja innostusta. Asiantuntijatyössä johtajan ja alaisen 

välinen suhde tasa-arvoistuu ja työntekijät otetaan mukaan toiminnan kehittämiseen. 

Johtamisessa tärkeäksi muodostuu kumppanuus ja toimiva vuorovaikutus. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2015.) Myös Keski- ja Itä-Eurooppalaisia opiskelijoita koskenut 

tutkimus (n=2356) sai samansuuntaisia tuloksia, kun suurin osa nuorista piti osallistavaa 

johtamista tehokkaana ja mielekkäänä johtamistyylinä (Lang ym. 2013). 

 

Hoitotyöntekijät arvostavat johtajan kommunikointia ja mahdollisuutta osallistua 

päätöksentekoon (Blosky & Spegman 2015). Passiivinen ja välttelevä -johtamistyylin 

taas vähentää työhön sitoutumista hoitohenkilökunnassa. Sitoutumista lisää 

transformaalinen johtaminen sekä transaktionaalisen johtamisen osa-alue, joka painottaa 

aktiivista johtamista silloin, kun toiminnassa täytyy tehdä korjaus tai muutos. 
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Toisin sanoen johtajan kannustava tyyli ja kommunikointi henkilöstön kanssa lisäävät 

työhön sitoutumista. (Manning 2016.) 

 

Jaettua johtamista ei ole tutkittu Suomessa riittävästi terveydenhuollon kontekstissa. 

Medic-tietokanta tuottaa hakusanoilla jaet* ja johtami* vain kaksi artikkelia, jotka ovat 

molemmat pro gradu -töitä. Myöskään laajemmat haut eivät ole tuottaneet kuin kaksi 

suomalaista artikkelia aiheesta. Ulkomailla asiaa on tutkittu enemmän (Ballard 2010, 

Daermon ym 2015, Gordon 2016, Ott & Ross 2014, Winslow ym. 2015). Erityisessti 

USA:ssa jaettu johtaminen on ollut tutkimuksen aiheena jo vuosikymmeniä muun 

muassa siksi, että jaetun johtamisen konsepti on kuulunut niin sanottuun magnet 

hospital -tunnustukseen. Magnet hospital tarkoittaa hoitotyöntekijöiden näkökulmasta 

vetovoimaista sairaalaa, jonka täytyy täyttää tietyt American Nursing Associacionin 

asettamat kriteerit. Yksi kriteereistä on hoitajien mahdollisuus osallistua omaa työtään 

koskevien hallinnollisten asioiden hoitoon ja päätöksentekoon. (Hess 2011.) 

 

Suomessa en ole havainnut samanlaista panostusta hoitajien asemaan työelämässä ja 

siitä kumpuaakin henkilökohtainen kiinnostus jaettuun johtamiseen. Hoitajien asema 

sairaaloissa juontunee osaltaan siitä, että terveydenhuollon toimintaa ohjaavat vastuu ja 

tilivelvollisuus (Isosaari 2008). Suomessa julkista valtaa käyttävät kunnan työntekijät 

ovat virkasuhteessa ja ne joiden työhön ei kuulu tätä valtaa, ovat työsuhteessa 

(Kuntalaki 2015/410 87§). Toisin sanoen lääkärit ovat virkasuhteessa ja heille kuuluu 

oikeus lain mukaan käyttää julkista valtaa. Hoitotyöntekijät taas ovat työsuhteessa eikä 

heille näin ollen kuulu samaa oikeutta julkisen vallan käyttöön. Toisaalta on havaittu, 

että alaisten ja lähijohtajien näkemyksissä on eroja sen suhteen, mihin tilivelvollisuus 

kohdistuu. Alaiset näkevät esimiestensä tilivelvollisuuden byrokraattisena ilmiönä ja 

lähijohtajat puolestaan kokevat olevansa tilivelvollisia yksikön toiminnan suhteen. 

(Isosaari 2008.) 

 

Terveydenhuollossa olisi tärkeää nähdä hoitohenkilökunta oman työnsä asiantuntijoina, 

joilla on paljon annettavaa organisaatiolle. Myös Yohe & Hathfield (2003) päätyivät 

tutkimuksessaan siihen lopputulemaan, että saavuttaakseen tavoitteensa on yrityksen 

otettava käyttöön suurin voimavaransa, joka löytyy työntekijöistä. Sairaalan 

henkilökunnasta suurin työntekijöiden ryhmä ovat hoitajat. Näiden asioiden pohjalta 

päädyin tekemään kandidaatin tutkielmani jaetusta johtamisesta. Mielestäni on tärkeää, 
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että se saa näkyvyyttä ja herättää ajatuksia siitä, voitaisiinko tavallisen hoitohenkilöstön 

osallisuutta lisätä organisaation päätöksenteossa. 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään siten kokoamaan ajankohtaista tutkimustietoa jaetun 

johtamisen vaikutuksista hoitotyöntekijöihin. Tarkoitus on kuvailla, millaisia tuloksia 

jaettu johtaminen on tuottanut terveydenhuollossa. Tulokset voivat rohkaista 

terveydenhuollon yksiköitä lisäämään henkilökunnan osallistumista hallintoon ja 

hoitotyön päätöksentekoon. 
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2 TARKOITUS JA MENETELMÄT 

Kandidaatin tutkielman tarkoitus on kuvata, mitä vaikutuksia jaetulla johtamisella on 

hoitotyöntekijöihin. Tutkielma toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuskysymys 

on: Mitä vaikutuksia jaetulla johtamisella on hoitotyöntekijöihin? Tutkimuksen 

kohteena ovat hoitotyöntekijät, joiksi työssä lasketaan lähi-, perus- ja sairaanhoitajat, 

kätilöt, terveydenhoitajat ja ensihoitajat. Jaettua johtamista tarkastellaan johtajan 

ohjaamana toimintana. 

 

Hakusanoiksi kelpuutetaan shared governance ja distributed leadership, koska ne 

kääntyvät molemmat jaetuksi johtamiseksi. Lisäksi mukaan otetaan participative 

leadership, osallistava johtaminen, joka kuvaa johtajan toimintana henkilöstön 

osallistamista (Yohe & Hathfield 2003). Kandidaatin tutkielman kannalta painotuserot 

eivät ole merkityksellisiä, koska tavoitteena on herättää keskustelua suomalaisessa 

tutkimuksessa vähän esillä olleesta aiheesta. Myös hoitajien osallistaminen otettiin 

mukaan hakuun, koska jaetun johtamisen ytimeen kuuluu alaisten osallistamisen 

periaate. Suomeksi hakusanat ovat jaettu tai osallistava johtaminen sekä hoitajien 

osallistaminen. 

 

2.1 Kirjallisuuden haku 

Kirjallisuuskatsauksen testihaut suoritettiin kahdessa tietokannassa 25.10.2017, jotta 

tutkimusta tehdessä hakutekniikka olisi hallussa ja tuoreena muistissa. Testihaun 

tietokannat olivat Medline ja PubMed, koska niistä oli edeltävästi löytynyt kirjallisuutta 

aiheeseen liittyen. Varsinaisiin hakuihin ei kuitenkaan PubMed tietokantaa otettu, sillä 

se ei tuottanut yhtään tutkimukseen sopivaa artikkelia, jota Medlinestä ei olisi myös 

löytynyt. Tietokannoiksi valikoituivat siten Medline (Ovid), CHINAHL (EBSCO) ja 

Medic, koska ne ovat profiloituneet terveydenhuollon ja hoitotyön alaa käsittelevien 

artikkeleiden viitetietokannoiksi. Hakua täydentämään otettiin lisäksi ABI/INFORM 

Collection, josta löytyy hallintotieteen julkaisuja. Valittujen tietokantojen tiedonhaun 
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oppaat käytiin läpi, jotta haut toteutuisivat teknisesti oikein tietokantojen ominaispiirteet 

huomioon ottaen. Kirjallisuushaut suoritettiin 6.-7.11.2017. 

 

Tulokset rajattiin koskemaan vuosina 2013-2017 julkaistuja artikkeleita, jotta aineisto 

olisi ajankohtaista. Hakuja tehtäessä kaikki artikkelit käytiin läpi ensin otsikkotasolla. 

Valikoituneiden artikkeleiden abstraktit tarkastettiin ja niiden perusteella käytiin läpi 

mahdollisesti soveltuvia artikkeleita artikkeleiden koko tekstin tasolla. Katso kuvio 1. 

Sisäänottokriteereitä olivat artikkelit, jotka käsittelivät jaetun tai osallistavan johtamisen 

vaikutuksia hoitotyöntekijöihin, artikkelin tutkimuksellinen luonne, kielinä suomi, 

ruotsi tai englanti ja tutkimuksen kohteena sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, 

lähihoitajat, kätilöt ja ensihoitajat. Poissulkukriteerejä olivat kirjallisuuskatsaukset ja 

artikkelit, jotka eivät olleet tutkimuksia sekä tutkimukset, jotka kohdistuivat alojen 

opiskelijoihin. Kirjallisuuskatsaukseen ei hyväksytty opinnäytetöistä muita kuin 

väitöskirjoja. 

 

 

Kuvio 1. Kirjallisuuden haun toteutus eri tietokannoissa ja artikkeleiden poissulku 

otsikko-, abstrakti- ja koko teksti -tasoilla. 

 

Medline-tietokanta asetettiin hakemaan artikkeleita seuraavista lähteistä: 

Journals@Ovid, PsycARTICLES sekä Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-

Indexed Citations, Ovid MEDLINE(R) Daily and Ovid MEDLINE(R). Hakusanoiksi 

asetettiin shared governance OR participative leadership OR distributed leadership OR 

Medline 
(Ovid) 69 

Otsikko 42 

Abstrakti 9 

Koko 
teksti 6 

Päällekkäisten poisto: 9 artikkelia 

CHINAHL 
(EBSCO) 68 

Otsikko 26  

Abstrakti 9 

Koko 
teksti 4 

Medic 283 

Otsikko 4  

Abstrakti 0 

Koko 
teksti 0 

ABI/INFOR
M Collection 

141

Otsikko 19 

Abstrakti 3 

Koko 
teksti 2 
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nursing engagement AND nurs*. Tietokanta etsi kolmea ensimmäisenä mainittua 

fraasia otsikoista ja hakusanaa nurs* abstraktista. Tähän päädyttiin, koska hakusa-

nayhdistelmä shared governance OR participative leadership OR distributed leadership 

OR nursing engagement AND nurs* olisi tuottanut 1079 artikkelia ilman hakukohteen 

rajausta. Hakutuloksia oli 119 ja niistä poistettiin vielä kaksoisartikkelit. 

Lopputuloksena oli 69 artikkelia, joista tutkimukseen valikoitui 6 artikkelia. 

 

CHINAHL (EBSCO) -tietokannassa hakusanat olivat samat. Kaikki muut hakusanat 

kohdennettiin etsimään avainsanoja (Exact Subject Heading), paitsi nurs* rajattiin 

etsimään hakusanaa abstrakteista kuten Medlinessa.  CHINAHLissa hakusanojen 

kohdennus tehtiin näin, koska otsikkotason kohdennus olisi tuottanut vain 36 artikkelia, 

ja avainsanoja hyödyntämällä hakutuloksia tuli 68. CHINAHLissa hyödynnettiin myös 

ominaisuutta, jolla artikkelihaku kohdennettiin vertaisarvioituihin artikkeleihin. 

Artikkeleita valikoitui tietokannasta neljä. CHINAHL ja Medline tuottivat lopullisiin 

artikkeleihin kaksi päällekäistä julkaisua. 

 

Kotimaisia julkaisuja sisältävä Medic käytiin hoitotieteen tietokannoista läpi 

viimeisenä. Hakukentässä oli vain kolme kohtaa, johon syöttää tekstiä. Niinpä 

suomenkielinen haku paloiteltiin kolmeen osaan, jolloin hakusanoiksi muodostuivat: 

jaet* AND johta*, osallits* AND johta* sekä hoitaj* AND osallist*. Haku suoritettiin 

Medicissä myös englanniksi hakusanoilla “partivipative leadership” OR “shared 

governance” OR “distributed leadership” sekä management AND nursing engagement. 

Haut kohdistettiin tekijään, asiasanaan, otsikkoon ja tiivistelmään. Jaet* AND johta* 

tuotti viisi tulosta, joista yhden artikkelin abstrakti tarkistettiin otsikon perusteella. 

Osallist* AND johta* tuotti 42 artikkelia, jotka käytiin läpi otsikkotasolla. Hoitaj* AND 

osallist* tuotti 159 artikkelia, joista kahden artikkelin abstraktit tarkistettiin. 

Englanninkielinen haku toteutettiin kahdessa osassa. Ensin haettiin “participative 

leadership” OR “shared governance” OR “distributed leadership”. Haku ei tuottanut 

yhtään artikkelia, vaikka hakufraasien jälkimmäistä sanaa vaihdeltiin management/ 

leadership/ governance. Management AND nursing engagement tuotti 77 artikkelia, 

joista yhden artikkelin abstrakti tarkistettiin. Kirjallisuuskatsaukseen ei siten saatu 

Medicistä yhtään artikkelia. Abstraktitasolla poissuljettiin kaksi pro gradua, loput 

hylättiin aiheen perusteella tai siki, että artikkelit eivät olleet tieteellisiä julkaisuja. 

Kuvioon 1 on lisätty Medicin haut yhdistettynä. 
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ABI/INFORMissa hakusanat olivat samat kuin Medlinessa ja CHINAHLissa. Haut 

kohdistettiin kaikkeen muuhun paitsi koko teksteihin ja rajattiin vertaisarvioituihin 

artikkeleihin. Artikkelityypeiksi valittiin artikkeli, tapaustutkimus, opinnäytetyö/ 

väitöskirja, näyttöön perustuva hoitotyö sekä raportti. Hakutuloksia tuli 141. 19 

artikkelia käytiin läpi otsikon perusteella ja kolme abstraktin perusteella. 

Kirjallisuuskatsaukseen sopivia artikkeleita oli kaksi, joista yksi oli jo tullut vastaan 

Medlinessa. 

  



8 

 

3 JAETTU JOHTAMINEN 

Jaetun johtamisen tai johtajuuden käsite ei ole vakiintunut. Jaettua johtamista voidaan 

tarkastella moniammatillisen yhteistyön (Winslow ym. 2015) tai hoitotyön johdon ja 

hoitotyöntekijöiden välisen yhteistoiminnan näkökulmasta (Ott & Ross 2014). Jaettu 

johtajuus voidaan nähdä myös työyhteisötasolla tapahtuvana johtamisena, jossa ei ole 

lainkaan perinteistä johtajaa. Jaetun johtamisen pohja muodostuu tällöin itsensä 

johtamisesta, mikä näkyy itseohjautuvuutena, motivaationa ja aloitteellisuutena. 

(Mielonen 2011.) Hoitotyön johtajien näkökulmasta jaettu johtajuus koostuu jaetusta 

päätöksenteosta, näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, voimaantumisesta ja hallinnollisesta 

tuesta (Ott & Ross 2014). Tässä tutkimuksessa jaettu johtajuus nähdään johtajan 

ohjaamana toimintana, joka tapahtuu hoitajien keskuudessa. Näkökulma tukee 

terveyshallintotieteellistä tutkimusta, jonka tuottama tieto on tarkoitettu ohjaamaan 

terveydenhuollossa tehtävää työtä. 

 

3.1 Jaetun johtamisen idea 

Jaettu johtaminen on voimaantumista ja se rakentuu neljän perustuksen varaan, jotka 

ovat kumppanuus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus ja omistajuus (Porter-O’Grady 

2001). Jaettu johtaminen on siten hoitajien voimaantumisen prosessi, joka tapahtuu 

hoitotyön ympäristöissä (Ballard 2010). Voimaantuminen kumpuaa hoitotyön ja 

hoitajien arvostuksesta, omistajuuden kokemuksesta sekä omistautumisesta ja hoitotyön 

sisäistämisestä. (Ott & Ross 2014.) Se näyttäytyy hoitajille väylänä tulla kuulluksi, 

hoitotyön ympäristön omistajuutena sekä moniammatillisena yhteistyönä, jonka kautta 

voidaan määrittää ongelma ja työstää ratkaisua (Winslow ym. 2015). Hoitajat voivat 

myös oppia uusia asioita ja heidän ammatillinen itsetuntonsa voi vahvistua. Asetettujen 

tavoitteiden saavuttaminen tai haasteiden kohtaaminen mahdollistaa onnistumisen 

kokemuksia. (Gordon 2016.) 

 

Jaetun johtamisen päämäärä terveydenhuollossa on yhteistyön kautta taata laadukas 

hoito potilaille (Ott & Ross 2014). Jaettu johtaminen on tällöin väline, jolla hoitajat 
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saadaan tehokkaasti sitoutumaan uusiin malleihin potilaan hoitotyössä. Toisaalta 

merkityksellinen muutos voi myös lähteä liikkeelle hoitajien aloitteesta, jolloin jaettu 

johtaminen on hoitotyön johtajille hyvä keino luoda ja hallita hoitotyön kehitystä. 

(Gordon 2016.) Jaetun johtamisen myötä ideat voivat kulkea hoitotyön arjesta 

johtotasolle ja toisinpäin (Burkman ym. 2012). Jaetun johtamisen avulla voidaan myös 

tähdätä muutokseen kokoamalla asiantuntijoita eri tasoilta yhdistämään osaamisensa 

muutoksen tukemiseksi (Chreim ym. 2010). Tiimin kyvyn tuottaa innovaatioita on 

todettu kasvavan jaetun johtamisen mallin avulla (Hoch 2012). 

 

Jaettuun johtamiseen kuuluu idea elinikäisestä oppimisesta (Daermon ym. 2015). 

Tarkoitus on, että hoitoyöntekijät oppivat käyttämään eri tietolähteitä päätöksenteon 

pohjana (Ballard 2010). Jaetun johtamisen on todettu olevan tehokas väline näyttöön 

perustuvan tiedon viemisessä hoitotyöhön. Se tarjoaa väylän ongelmanratkaisulle ja 

mahdollistaa hoitotyöntekijöille uusien tutkimustulosten soveltamisen käytäntöön. 

(Fisher & Hubbard 2015.)  

 

3.2 Rakentuminen 

Toimiakseen jaettu johtajuus tarvitsee taakseen organisaation, joka tukee sen rakenteita 

(Porter-O’Grady 2001). Organisaation on tehtävä selväksi muutoksen merkitys, 

kutsuttava henkilöstö osallistumaan ja jaettava tietoaan (Redmon 2014). Esimiehen 

kyky antaa vastuuta ja vaikutusvaltaa alaisille yhteistä päätöksentekoa varten sekä 

neuvostojen (council) organisointi, jossa yhteistyötä voidaan toteuttaa, tukevat jaetun 

johtamisen mallia terveydenhuollossa (Ballard 2010). Johtajan on kiinnitettävä 

huomiota jaettuun johtamiseen ja oltava valmis tarjoamaan tukea toiminnalle (Gerard 

ym. 2016; Bogue ym. 2009). Myös hoitotyöntekijöiden mentorointi johtajuuden 

käyttöön sekä hoitotyön ongelmien ratkaisuun tutkitun tiedon ja laadun parannuksen 

prosessien avulla, on oleellista (Dearmon ym. 2015). 

 

Jaetun johtamisen rakenne voidaan toteuttaa erilaisten mallien kautta. Pääasiassa se on 

toteutettu hoitotyön neuvostojen avulla (Allen-Gilliam ym. 2016; Burkman ym. 2012). 

Esimerkiksi Seton Healthcare Family -järjestön organisaatiossa, johon kuuluu muun 
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muassa 11 akuuttisairaalaa ja 82 000 lapsen kouluterveydenhuoltopalvelut, toteutetaan 

jaettu johtaminen useiden eri tasolla toimivien hoitotyön neuvostojen avulla. Ylimmän 

tason neuvostot ovat hoitotyön hallinnon neuvosto sekä hoitotyön kongressi. 

Erikoisneuvostoja on kahdeksan ja ne käsittelevät erikoisalojen hoitotyön asioita, kuten 

ambulanssipalveluita ja lastenhoitotyötä. Lisäksi järjestön jaetun johtamisen malliin 

kuuluu kuusi tukineuvostoa, jotka keskittyvät muun muassa opetukseen, johtamiseen, 

tehokkuuden lisäämiseen ja potilasturvallisuuteen. (Burkman ym. 2012.) Jaetun 

johtamisen onnistumisen kannalta on tärkeää, että hoitotyön neuvostot toimivat 

kokonaisuutena ja kykenevät hyödyntämään näyttöön perustuvaa tietoa. Neuvostojen 

tulee keskittyä hoitotyön haasteisiin ja tuottaa tuloksia hoitotyöhön. (Bogue ym. 2009.) 

Sosiaalinen koheesio tukee tehokasta tiimityötä (Redmon 2014). 

 

Ennen kuin organisaatio voi siirtyä jaetun johtamisen malliin, on hoitotyön johdon 

arvioitava, ovatko hoitajat valmiita johtamisen muutokseen. Jos henkilöstöltä puuttuu 

johtamiskompetenssi, on sille tarjottava johtamisen kehitysmahdollisuuksia. (Joseph & 

Bogue 2016.) Jaettuun johtamiseen siirtyminen on prosessi. Hoitajien vastuuta ja 

osallisuutta päätöksenteossa on kasvatettava asteittain. Tärkeää on myös tiedonhaussa 

ohjaaminen, jotta päätöksenteon pohjaksi saadaan riittävästi tietoa. (Ballard 2010.) 

Tutkimuksen kannustavat jaetun johtamisen mallin jatkuvaan arviointiin (Gerard ym. 

2016; Bernardes ym. 2015). 

 

3.3 Johtajuuden jakautuminen 

Hoitotyön johtajan on toimittava erilaisessa roolissa ja luovuttava auktoriteettiasemasta 

(Sullivan ym. 2017). Esimiehillä on myös tärkeä tehtävä toimia mentoreina (Ott & Ross 

2014), koska on todettu, että hoitajat ovat tottumattomia systeemisten ongelmien 

ratkaisuun (Daermon ym. 2015). Jaettuun johtamismalliin siirryttäessä, heiltä puuttuu 

vaadittava itseluottamus (Daermon ym. 2015; Burkman ym. 2012). Jaettuun 

johtamiseen siirtyminen voi olla vaikeaa, koska työntekijät haluavat pitää kiinni 

perinteisistä rooleistaan. Muutoksen hyväksyminen edellyttää psykologisen 

turvallisuudentunteen muodostumista, minkä avulla työntekijöiden arvot, uskomukset ja 

oletukset voivat luoda pohjan jaetulle johtamiselle. (Redmon 2014.) Vastustusta jaettua 
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johtamista kohtaan on havaittu erityisesti vanhempien työntekijöiden keskuudessa 

(Bernardes ym. 2015). 

 

Merkityksellinen osallistuminen edellyttää sitä, että osallistujat ymmärtävät 

organisaation kokonaisuuden ja sen, miten heidän roolinsa vaikuttaa kokonaisuudessa. 

Heidän tulee tiedostaa oman vaivannäkönsä tulosten merkitys organisaatiolle ja uskoa 

siihen, että toimintaan vaikuttaminen on mahdollista. (Redmon 2014.) Bernardes ym. 

(2015) totesivat tutkimuksessaan, että jaettuun johtamiseen siirtymisen jälkeen, 

puutteelliseksi jäi juuri kliinisen henkilökunnan ja hallinnon ymmärrys toistensa roolien 

merkityksestä organisaation tavoitteiden ja laadukkaan hoitotyön saavuttamisessa. 

 

Päätöksentekovallan on todettu lopulta jäävän monilta osin myös jaetussa johtamisessa 

hallinnolle tai vielä korkeammalle tasolle (Bernardes ym. 2014). Toisaalta vallan 

jakautumista voidaan tarkastella hoitotyöntekijöiden tarpeiden kautta; millä alueilla he 

haluavat päätösvaltaa ja millä eivät. Jos osastojen yksilölliset tarpeet kartoitetaan, 

voidaan heille tarjota päätöksentekovaltaa kohdennetusti. (Gerard ym. 2016.) 

Strategiatason sidosryhmiä tutkittaessa on todettu, että heidän näkemyksensä mukaan 

paras johtamistyyli terveydenhuollon laadun ja turvallisuuden takaamiseksi on sekoitus 

perinteistä, hierarkkista johtamistyyliä ja jaettua johtamista (McKee ym. 2013). 

 

3.4 Lähijohtamistyylejä 

Jaettu johtajuus tunnetaan myös nimillä osallistava johtaminen ja tiimien johtaminen 

(Ballard 2010). Toisaalta lähijohtamistyylejä jaetulle johtajuudelle ovat arvostava 

johtaminen (Harmoinen 2014) ja osallistava innovaatiotoiminta. Osallistuvassa 

innovaatiotoiminnassa esimiehen rooli on luoda puitteet osallistumiseen antamalla tilaa 

ja resursseja sekä reagoimalla toteuttamiskelpoisiin ideoihin niin organisaation kuin 

työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmista. Esimiehellä ja työyhteisöllä yleisemmin on 

tärkeä rooli turvallisen ja tasa-arvoisen ilmapiirin mahdollistajana, jotta työntekijät 

kokevat voivansa jakaa mielipiteitä ja ideoitaan ilman, että se koetaan hyökkäykseksi 

johtoa tai muita työntekijöitä kohtaan. (Tekes & Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 

2015.) Arvostava johtaminen puolestaan on vuorovaikutusta, tasa-arvoisuutta ja 
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ammattitaidon arvostusta. Johtaja pyrkii yhteistyöhön henkilöstön kanssa ja hänen 

johtamistyylinsä on suunnitelmallista ja arvokkuutta korostavaa. Työntekijät voivat 

työskennellä itsenäisesti; johtajan tehtävä on tukea ja kannustaa heitä. (Harmoinen 

2014.)  
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4 TULOKSET 

Kirjallisuuskatsaukseen valittiin yhdeksän tutkimusta. Kaikki tutkimukset kahta 

haastattelututkimusta lukuun ottamatta käyttivät kyselyä tutkimusvälineenä. Kahdessa 

tutkimuksessa käytettiin lisäksi haastattelua ja toisessa vielä havainnointia. Yksi 

tutkimus täydensi kyselyään kolmella aikaisemmin toteutetulla kyselyllä (toissijaisen 

tiedon lähteitä). Seitsemän tutkimusta oli tehty USA:ssa, yksi Italiassa ja yksi oli 

toteutettu Tanskassa, mutta tutkija oli Intian yliopiston professori. Tutkimusten laatua ei 

arvioitu kirjallisuuskatsausta varten. Tutkimusten yhteenveto löytyy liitteestä 1 ja 

tutkimusluettelo liitteestä 2. 

  

Kahdessa tutkimuksessa havaittiin, että jaettu johtaminen ei tuottanut positiivisia 

tuloksia. Ensimmäisessä tutkimuksessa todettiin, että jaetulla johtamisella ei ollut 

juurikaan vaikutusta työn imuun, hoitajien omistautumiseen tai tarmoon. Tutkimuksessa 

pohdittiin, että pieni vastausprosentti saattoi vaikuttaa tuloksiin. Työntekijät saivat 

kyselyn työsähköpostiin, mutta organisaatiossa saattoi olla tapa, että työntekijät eivät 

usein käy tarkistamassa sähköpostiaan. Toisaalta saman tutkimuksen eri 

tiedonkeruutapa tuotti positiivisia tuloksia. (Ong ym. 2017.) Toinen tutkimus oli viiden 

vuoden seurantatutkimus, joka alkoi jaetun johtamismallin käyttöönotolla. Tutkimuksen 

mukaan työtyytyväisyys, hoitotyöntekijöiden voimaantuminen tai tyytyväisyys 

hoitotyön johtamiseen eivät muuttuneet merkittävästi. Tulokset olivat positiivisempia 

ennen viimeistä viidettä vuotta. (Allen-Gilliam ym. 2016.) 

 

Muut tulokset olivat lupaavia. Jaettu johtaminen antoi hoitajille vahvan äänen 

päätöksenteossa (Winslow ym. 2015) ja lisäsi osallisuutta (Ong ym. 2017). Jaettu 

johtaminen näyttäytyi hoitajille hoitotyön ympäristön omistajuutena (Winslow ym. 

2015). Se edisti toveruutta ja yhteistyötä työntekijöiden välillä (Sullivan ym. 2017; Ott 

& Ross 2014), moniammatillista yhteistyötä (Winslow ym. 2015) sekä johtajan 

toimintana vähensi hoitajien riskiä joutua kiusatuksi (Bortoluzzi 2014). Organisaatiolle 

se tuotti hoitajia, joiden suorituskyky on parempi (Jain 2014) ja jotka jäävät 

todennäköisemmin työsuhteeseensa (Kutney-Lee 2016). Myös työtyytyväisyys kasvoi 

(Kutney-Lee 2016; Ott & Ross 2014). Lisäksi loppuun palamisen kokemus oli 
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vähäisempää jaetun johtamisen mallin mukaisissa työyksiköissä työskentelevien 

hoitajien keskuudessa (Kutney-Lee 2016). 

 

Tulosten analysointi oli induktiivista, koska tieto ilmiöstä oli hajanaista. 

Kirjallisuuskatsauksessa käytettiin mukailtua versiota sisällön analyysistä, jossa 

tarkoituksena on muodostaa kategorioita tekstin sisällöstä ja abstrahoinnin avulla luoda 

kuva ilmiöstä (Elo & Kyngäs 2007). Jaetun johtamisen vaikutuksista työntekijöihin 

muodostui artikkeleita analysoidessa kolme teemaa, jotka ovat kasvanut kyky suoriutua 

työstä, yhteistyö ja työhön sitoutuminen. Suoriutumista työstä kuvasi henkilöstön 

voimaantuminen toiminnan kehittämiseen (Sullivan ym. 2017; Ott & Ross 2014), 

merkityksellisten parannusten tekeminen jaetun johtamisen kautta (Winslow ym. 2015), 

motivaation ja tuloksellisuuden lisääntyminen (Jain 2014), hoitotyöntekijöiden 

itseluottamuksen (Ott & Ross 2014) ja heidän ilmoittaman potilastyön turvallisuuden 

lisääntyminen (Kutney-Lee 2016). Toisena teemana oli yhteistyö, jonka todettiin 

lisääntyneen (Winslow ym. 2015; Ott & Ross 2014). Se näyttäytyi myös 

kiusaamisriskin vähentymisenä (Bortoluzzi ym. 2014). Kolmas teema on työhön 

sitoutuminen; sen todettiin kasvaneen jaetun johtamisen myötä (Ong ym. 2017; Kutney-

Lee 2016; Siller ym. 2016). 
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5 POHDINTA 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoitus oli tutkia jaetun johtamisen vaikutuksia 

hoitotyöntekijöihin. Vaikutukset olivat joko neutraaleja tai positiivisia. 

Tutkimustulokset eivät tuottaneet yhtään negatiivisia vaikutuksia. Toisaalta Ongin ym. 

(2017) tutkimuksessa esiintyi jännitteitä hoitohenkilöstön ja johtajien välillä. 

Sairaanhoitajat kokivat, että heidän esimiehensä eivät ymmärtäneet hoitotyön 

todellisuutta ja että heidän panostustaan ei lopulta huomioitu päätöksenteossa. Myös 

Ottin ja Rossin (2014) tutkimuksessa hoitotyöntekijät kokivat, että heillä on valtaa 

vaikuttaa vain pieniin asioihin osastotasolla. Saman suuntaisia tuloksia on saanut myös 

Bernardes ym. (2014), kun heidän tutkimuksessaan todettiin, että hoitotyöntekijät 

kokivat saaneensa enemmän autonomiaa hoitotyötä koskeviin asioihin, mutta muuten 

päätöksentekovalta kuului johdolle ja erityisesti budjettia koskevat päätökset teki 

hallinto. Sullivanin ym. (2016) tutkimuksessa esimiehet olivat puolestaan tehneet 

sellaisen havainnon, että nuoremmat hoitajat osallistuvat jaettuun johtamiseen 

mieluummin ja lähellä eläkeikää olevat hoitajat saattavat jättäytyä pois projekteista. 

Sukupolvien välinen ero osallistumishalukkuudessa on huomattu aikaisemminkin 

(Bernardes ym. 2015). Ottin ja Rossin (2014) tutkimuksessa havaittiin myös 

eriäväisyyksiä sukupolvien välillä; nuorilla hoitajilla koettiin olevan hyvin erilaisia 

näkemyksiä ja mielipiteitä hoitotyöhön liittyvissä asioissa. 

 

Tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia aikaisempien tutkimusten kanssa, jotka 

korostavat johtajan kommunikoinnin merkityksellisyyttä ja sen sekä johtajan 

kannustavan tyylin työhön sitoutumista edistävää vaikutusta (Blosky & Spegman 2015; 

Manning 2016). Toisaalta kahdessa tutkimuksessa jaetun johtamisen mallilla ei todettu 

merkittäviä vaikutuksia työntekijöiden henkisen panoksen suhteen (Ong ym. 2017; 

Allen-Gilliam ym. 2016). Tutkimuksista ei selviä, ovatko työntekijät olleet tyytyväisiä 

jaetun johtamisen malliin, mikä työyksikköihin on otettu käyttöön. Jaetun johtamisen 

mallien käyttöönoton järjestämisestä on tehty useita tutkimuksia, koska se ei ole aina 

onnistunut odotusten mukaisesti (Ballard 2010; Yohe & Hathfield 2003). Tutkimuksissa 

on painotettu muun muassa hoitajien johtamistaitojen kehittämistä (Daermon ym. 

2015), muutosprosessin esteiden analysointia (Bernardes ym. 2015) sekä johdon ja 

alaisten eriäviä näkemyksiä alaisten jaetun johtamisen tasosta (Hess 2011). 
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5.1 Luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta vähensi se, ettei kirjallisuuskatsaukseen valittujen 

artikkeleiden tasoa arvioitu hyväksyttäessä ne mukaan. Esimerkiksi Joanna Briggs 

Instituutin tutkimuksen menetelmällisen laadun arvioinnin kriteereiden käyttö olisi 

lisännyt kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta (HOTUS 2013). Toisaalta kaikki 

tutkimukset oli julkaistu vertaisarvioiduissa lehdissä, jotka olivat Nursing Management 

(2), Journal of Nursing Management (3), Journal of Nursing Administration (2), Journal 

of Emergency Nursing (1) ja Journal of Modelling in Management (1). Luotettavuutta 

olisi lisännyt myös se, että tutkimukset olisivat kohdistuneet nimenomaan jaetun 

johtamisen vaikutuksiin hoitajissa. Nyt tutkimukseen hyväksyttiin muitakin painotuksia 

ja tuloksiin sisällytettiin vain tutkimuskysymykseen liittyvät tulokset. 

 

 Luotettavuutta vähensi myös se, että vain yksi ihminen kävi läpi kirjallisuushaun 

tulokset. Toisaalta luotettavuutta saattoi lisätä se, että haut suoritettiin kahden 

peräkkäisen päivän aikana, jolloin arviointikriteereiden käyttö saattoi olla 

johdonmukaisempaa. Luotettavuutta lisäsi myös se, että tutkija pysyi puolueettomana 

tulosten suhteen ja toi julki myös ne tulokset, jotka eivät olleet positiivisia luonteeltaan. 

Tulosten yleistettävyys suomalaiseen terveydenhuoltoon ei ole taattua, koska 

kirjallisuuskatsaukseen ei löytynyt yhtään suomalaista tutkimusta. Tämä vähentää 

tutkimuksen luotettavuutta, koska se on suomenkielisenä julkaisuna kohdistettu 

suomalaiseen asiantuntijaryhmään. 

 

5.2 Jatkotutkimushaasteet ja tutkielman merkitys 

Johdannossa todettiin, että Suomessa hoitajien työtyytyväisyydessä on kehittämisen 

varaa ja että käytössä olevat johtamistyylit eivät ole henkilöstön odotusten mukaisia 

kaikilta osin. Jatkossa olisi siten tärkeää kiinnittää enemmän huomiota jaettuun 

johtamiseen hoitohenkilöstön keskuudessa, koska sillä voi tämän kirjallisuuskatsauksen 

mukaan olla positiivisia vaikutuksia työhön sitoutumiseen, työntekijöiden 
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suoriutumiseen työstä ja henkilöstön yhteistyöhön. Ensin suositeltavaa olisi keskittyä 

selkeyttämään jaetun johtamisen määritelmää tutkimusten avulla, sitten tutkia sen 

vaikutuksia hoitotyöhön ja sitä kautta tuloksiin sekä hoitotyöntekijöihin. 

 

Tämän tutkimuksen merkitys itsessään ei ole merkittävä. Toivomus on, että se avaa tietä 

jaetun johtamisen huomioimiselle. Nyt olisi otollinen aika panostaa jaetun johtamisen 

kaltaisiin vaihtoehtoisiin johtamistyyleihin, kun suomalainen 

terveydenhuoltojärjestelmä on jo muutenkin suurten muutosten kynnyksellä. Sosiaali- ja 

terveydenhuoltouudistus tavoittelee terveyserojen kaventamista ja terveydenhuollon 

kustannusten hillintää (Eriksson ym. 2016). Sotejohtamisessa painotetaan esimiestyön 

laatua: hyvää viestintää, henkilöstön osallistamista ja vaikutusmahdollisuuksien 

tukemista (Nybondas-Kangas ym. 2017). Lisäksi Soininvaara (2017) korostaa tutkitun 

tiedon käytön lisäämistä ja tutkimuksen kohdentamista päätöksenteon perustaksi. 

Näyttöön perustuvan tiedon huomioimista päätöksenteossa korostavat myös suomalaiset 

yliopistot (Eriksson ym. 2016). Samoja teemoja (näyttöön perustuva hoitotyö, 

hoitotyöntekijöiden osallistaminen) löytyy jaetun johtamisen mukaisesta 

johtamistyylistä. 

 

Olisi siten suotavaa, että jaettua johtamista ryhdyttäisiin aktiivisesti tutkimaan 

Suomessa ja kehittämään sopivia jaetun johtamisen malleja terveydenhuollon käyttöön. 

Ruotsissa terveydenhuollon muutosprosessia jaetun johtamisen kontekstissa on jo 

tutkittu väitöskirjatasolla. Tutkimus nostaa esiin käsityksen, että makrotason johtajan 

merkitys on avainasemaan sellaisten olosuhteiden luomisessa, jotka mahdollistavat 

osallisuuden muutostyöhön ja uudistamiseen, jolloin luottamus ja kehitys voidaan 

saavuttaa. (Rosengren 2008.) 

 



18 

 

LÄHTEET 
 

 

Allen-Gilliam J, Kring D, Graham R, Freeman K, Swain S, Faircloth G & Jenkinson B 

(2016) The impact of shared governance over time in a small community hospital. 

Journal of Nursing Administration 46(5): 257-264. 

Ballard N (2010) Factors associated with success and breakdown of shared governance. 

The Journal of Nursing Administration 40(10): 411-416. 

Bernardes A, Cummings G, Gabriel C, Evora Y, Maziero V & Coleman-Miller G 

(2015) Implementation of a participatory management model: analysis from a po-

litical perspective. Journal of Nursing Management 23(7): 888-897. 

Blosky M & Spegman A (2015) Let’s talk about it: Communication and a healthy work 

environment. Nursing Management 46(6): 32-38. 

Bogue R, Joseph M & Sieloff C (2009) Shared governance as vertical alignment of 

nursing group power and nurse practice council effectiveness. Journal of Nursing 

Management 17(1): 4-14. 

Burkman K, Sellers D & Batcheller J (2012) An Integrated System’s Nursing Shared 

Governance Model. A System Chief Nursing Officer’s Synergistic Vehicle for 

Leading a Complex Health Care System. Nursing Administration Quarterly 36(4): 

353-361. 

Chreim S, Williams B, Janz L & Dastmalchian A (2010) Change agency in a primary 

health care context: The case of distributed leadership. Health Care Management 

Review 35(2): 187-199. 

Daermon V, Riley B, Mestas L & Buckner E (2015) Bridge to shared governance. De-

veloping leadership of frontline nurses. Nursing Administration 39(1): 69-77. 

Elo S & Kyngäs H (2007) The qualitative content analysis process. Journal of 

Advanced Nursing 62(1): 107-115. 

Eriksson T, Haavisto K, Hernesmaa A, Hokkanen K, Hätönen H, Kuopila A & 

Savolainen S (2016) Hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja 

soteuudistuksen askelmerkeiksi. Lausuntoyhteenveto. Sosiaali- ja 

terveysministeriö & Valtiovarainministeriö. PDF-dokumentti. 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129974/RAP2016-10-

Lausuntoyhteenveto-2016-02-18.pdf?sequence=1. Luettu 2017/15/11. 

Fisher C & Hubbard M (2015) Extending evidence through shared governance. Nursing 

Management 46(7): 16-8. 

Flinkman M (2014) Young registered nurses’ intent to leave the profession in Finland – 

A mixed method study. Väitöskirja. Turku. Turun yliopisto. 

Gerard S, Owens D & Oliver P (2016) Nurses’ perception of shared-decision making 

processes. Journal of Nursing Administration 46(9): 477-483. 

Gordon J (2016) Empowering oncology nurses to lead change through a shared govern-

ance project. Oncology Nursing Forum 43(6): 688-690. 

Harmoinen M (2014) Arvostava johtaminen terveydenhuollossa. Väitöskirja. Tampere. 

Tampereen yliopisto. 

Hess R (2011) Slicing and dicing shared governance. In and around the numbers. Nurs-

ing Administration Quarterly 35(3): 235-241. 

Hoch J (2012) Shared leadership and innovation: The role of vertical leadership and 

employee integrity. Journal of Business and Psychology 28(2): 159-174. 

Hietamäki M (2013) Elämänvaihelähtöinen henkilöstövoimavarojen johtaminen. 

Tutkimus lääkäreiden ja sairaanhoitajien työ- ja organisaatiositoutumisesta. 

Väitöskirja. Joensuu. Itä-Suomen yliopisto. 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129974/RAP2016-10-Lausuntoyhteenveto-2016-02-18.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129974/RAP2016-10-Lausuntoyhteenveto-2016-02-18.pdf?sequence=1


19 

 

HOTUS (2013) Kriittinen arviointi. www-dokumentti. http://www.hotus.fi/jbi-

fi/kriittinen-arviointi Luettu 2017/11/9. 

Isosaari U (2008) Valta ja tilivelvollisuus terveydenhuollon organisaatioissa. Tarkastelu 

lähijohtajan näkökulmasta. Monografia. Vaasa. Vaasan yliopisto. 

Joseph M & Bogue R (2016) A theory-based approach to nursing shared governance. 

Nursing Outlook 64(4): 339-351. 

Keinänen M, Pitkäaho T & Vehviläinen-Julkunen K (2015) Hoitohenkilöstön 

työtyytyväisyys perinataalihoidossa. Hoitotiede 27(4): 286-297. 

Kuntalaki 2015/410. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015. 

Lang R, Szabo E, Catana G, Konečná Z & Skálová P (2013) Beyond participation? – 

Leadership ideals of future managers from Central and East European countries.  

Journal of East European Management Studies 18(4): 482-511. 

Manning J (2016) The influence of nurse manager leadership style on staff nurse work 

engagement. The Journal of Nursing Administration 46(9): 438-443. 

McKee L, Charles K, Dixon-Woods M, Willars J & Martin G (2013) 'New' and distrib-

uted leadership in quality and safety in health care, or 'old' and hierarchical? An 

interview study with strategic stakeholders. Journal of Health Services Research 

& Policy 18(2): 11-19. 

Mielonen J (2011) Making sense of shared leadership. A case study of leadership pro-

cesses and practices without formal leadership structure in the team context. 

Väitöskirja. Lappeenranta. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 

Nybondas-Kangas H, Pakarinen T, Heiskanen M, Hotti A, Juutinen M, Paakkonen N, 

Ruskoaho J & Hakonen A (2017) Sote- ja maakuntauudistuksen 

henkilöstövaikutusten ennakkoarviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja 

tutkimustoiminnan julkaisusarja 49/2017. 

Ojala A, Kyngäs H & Päätalo K (2016) Pohjoissuomalaisten ensihoitajien 

työhyvinvointi. Hoitotiede 28(4): 322-334. 

Ott J & Ross C (2014) The journey toward shared governance: the lived experience of 

nurse managers and staff nurses. Journal of nursing management 22(6): 761-768. 

Porter-O’Grady (2001) Is shared governance still relevant? The Journal of Nursing Ad-

ministration 31(10): 468-473. 

Redmon S (2014) Towards a practice of shared leadership: An action research study. 

Väitöskirja. San Francisco, CA. Saybrook University. 

Rosengren K (2008) En hälso- och sjukvårdsorganisation i förändring – från distanserat 

till delat ledarskap. Väitöskirja. Jönköping. Jönköping University. 

Soininvaara O (2017) Hallinnonalan laitosten tehtävät ja rakenteet sote-uudistuksen ja 

maakuntauudistuksen tehtävien toteuttamiseksi. Selvitysraportti. Helsinki. 

Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Sosiaali- ja terveysministeriö (2015) Työelämä 2025-katsaus. Työelämän ja 

työympäristön muutosten vaikutukset työsuojeluun työhyvinvointiin. Katsaus. 

Helsinki. Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Suhonen R, Stolt M, Gustafsson M, Katajisto J & Puro M (2012) Ikääntyneiden 

ihmisten hoitotyössä työskentelevien hoitajien työtyytyväisyys. Hoitotiede 24(1): 

27-37. 

Sullivan S, Norris M, Brown L & Scott K (2017) Nurse manager perspective of staff 

participation in unit level shared governance. Journal of Nursing Management 

25(8): 624-631. 

Suomen virallinen tilasto (2015) Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2014. 

Tilastoraportti. Helsinki. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Tekes & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2015) Yhdessä innovoimaan – Osallistuva 

http://www.hotus.fi/jbi-fi/kriittinen-arviointi
http://www.hotus.fi/jbi-fi/kriittinen-arviointi


20 

 

innovaatiotoiminta ja sen johtaminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa. Tutki-

mushankkeen loppuraportti. Tampere. Suomen yliopistopaino Oy. 

Yohe S & Hathfield L (2003) Moderating factors in participative management. Allied 

Academies International Conference 8(2): 33-38. 

Winslow S, Hougan A, DeGuzman P & Black A (2015) The voice of the nurse… 

What’s being said about shared governance? Nursing Management 46(4): 46-51. 



Yhteenveto kirjallisuuskatsaukseen valituista artikkeleista    LIITE 1 

Tekijät Maa ja 

vuosi 

Tutkimuskysymykset/ Tutkimuksen 

tarkoitus 

Tutkimusmenetelmät, 

osallistujamäärä (n) ja 

vastausprosentti (vp) 

Keskeiset tulokset kirjallisuuskatsauksen 

kannalta 

Bortoluzzi, 

Caporale & 

Palese 

Italia 

2014 

Vähentääkö hoitotyön esimiehen 

osallistava johtamistyyli riskiä siitä, että 

hoitajien keskuudessa ilmenee 

kiusaamista? 

Kysely, n=175, vp=74% Osallistava johtaminen ja hoitajien 

osallistaminen päätöksentekoon vähentävät 

kiusaamisen kohteeksi joutumisen riskiä 

henkilöstössä. 

Kutney-Lee, 

Germack, Hat-

field, Kelly, 

Maguire, Dier-

kes, Del Guidi-

ce & Aiken 

USA, 

2016 

Tutkimuksen tarkoituksena on 

tarkastella eroja hoitajien osallisuudessa 

jaettuun johtamiseen sekä selvittää, 

onko hoitajien osallistumisella yhteyttä 

hoitajien ja potilastyön tuloksiin. 

Kolme toissijaisen tiedon 

lähdettä 

(kyselytutkimuksia), 

kysely, n=20 674 

Vähiten hoitajia osallistavien sairaaloiden 

hoitajista 43% olivat erittäin tyytymättömiä 

työhönsä, 52% kärsi burnoutista ja 24% ei 

aikonut olla samassa työpaikassa enää 

vuoden päästä. Eniten hoitajia osallistavista 

sairaaloista vastaavat luvut olivat 13%, 

23% ja 8%. Tyytyväisyys työtä kohtaan 

kasvoi, burnoutin kokemus väheni, samoin 

aikomus lähteä työpaikasta väheni jaettua 

johtamista korostavissa yksiköissä 

Sullivan, 

Norris, Brown 

& Scott 

USA, 

2017 

Tutkimuksen tarkoitus on tarkastella 

hoitotyön esimiehen näkökulmaa jaetun 

johtamisen mallin käyttöönoton 

vaikutuksiin yksikkötasolla veteraanien 

hoitoyksikössä. 

Haastattelu, n=10, 

vp=33% 

Yhteistyö ja toveruus henkilökunnan 

kesken lisääntyivät. 

Ong & 

Radovich 

USA, 

2017 

25-paikkainen teho-osasto otti käyttöön 

jaetun johtamisen mallin parantaakseen 

yksikön toimintaa ja vähentääkseen 

henkilöstön vaihtuvuutta. Tarkoitus oli 

tutkia tämän vaikutuksia. 

Interventio, alku- ja 

loppukysely, n=19 sekä 

haastattelu, n=10 

Kysely ei tuottanut merkittäviä muutoksia 

tarmon, omistautumisen ja työn imun 

suhteen. Haastattelun mukaan hoitajien 

osallisuus lisääntyi jaetun johtamisen 

mallin käyttöönoton myötä. 

Siller, 

Dolansky, 

Clavelle & 

USA, 

2016 

Tutkimuksessa tarkasteltiin 

ensihoitajien käsitystä yksikkönsä 

jaetusta johtamisesta ja sen suhteesta 

Kysely, n=42 Jaetun johtamisen alakategoriat käytännön 

hallinta, informaatioon käsiksi pääseminen, 

valta henkilöstön suhteen, vaikutusvalta 
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Fitzpatrick työhön sitoutumiseen.  käytännön työtä tukevien resurssien suhteen 

ja osallistuminen organisaation 

päätöksentekoon korreloivat työhön 

sitoutumisen kanssa. Työhön sitoutuminen 

lisääntyy jaetun johtamisen myötä. 

Winslow, 

Hougan, 

DeGuzman & 

Black 

USA, 

2015 

Tutkimuksen tarkoitus oli arvioida, 

tukevatko sairaalaan implementoitu 

jaetun johtamisen malli ja sen rakenteet 

jaetun päätöksenteon tarpeita. Toinen 

tarkoitus oli mitata hoitajien käsityksiä 

jaetusta johtamisesta. 

Haastattelu, havainnointi, 

kysely, n=113, vp=25% 

Jaettu johtaminen antaa hoitajien 

kokemuksen mukaan heille äänen 

päätöksentekoon organisaatiossa. 80% 

koki, että heille annetaan tarpeeksi 

rohkaisua ja resursseja, jotta neuvostotyö 

voi olla merkityksellistä hoitotyölle. Jaettu 

johtaminen on parhaan hoitotyön 

ympäristön omistajuutta ja 

moniammatillista yhteistyötä ongelmien 

määrittämisessä ja ratkaisussa. 

Jain Tanska/ 

Intia, 

2014 

Tarkoitus on tutkia vertikaalisen 

luottamuksen suhdetta jaettuun 

johtamiseen ja työtyytyväisyyteen sekä 

jaetun johtamisen roolia tyytyväisyyden 

ja työntekijöiden suoriutumisen suhteen 

välittäjänä. 

Kysely, n=1 680, vp=37% Jaettu johtaminen vaikuttaa positiivisesti 

henkilöstön suorituskykyyn. Jaettu 

johtaminen toimii välittäjänä, jotta 

työtyytyväisyys voi vaikuttaa 

työntekijöiden suorituskykyyn. 

Allen-Gilliam, 

Kring, Gra-

ham, Freeman, 

Swain, Fair-

cloth & Jen-

kinson 

USA, 

2016 

Mitkä ovat käsitykset hoitotyön 

toimintaympäristöstä, johtamisesta, 

voimaantumisesta, hoitotyön tuloksista, 

työtyytyväisyydestä ja näyttöön 

perustuvasta hoitotyöstä, kun jaettu 

johtaminen otetaan käyttöön sekä joka 

vuosi sen jälkeen 5 vuoden ajan? 

Parantuvatko osa-alueet? 

Kysely, 5-vuoden 

seurantatutkimus, n=110-

276,  vp=24-65% 

Tyytyväisyys hoitotyön johtamiseen, 

hoitotyöntekijöiden voimaantuminen tai 

työtyytyväisyys eivät juuri muuttuneet. 

Tutkimustuloksiin saattoi vaikuttaa 

organisaatiomuutos, jonka johdosta noin 

20% sairaalan hoitajista vaihtui 

tutkimuksen aikana. 

Ott & Ross USA, Tarkoitus oli kuvata osastonhoitajien ja Haastattelu, n=11 Osastonhoitajan ja hoitotyöntekijöiden 
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2014 hoitajien kokemuksia jaetun johtamisen 

mallista, kuvata heidän käsityksiä 

omasta roolistaan ja tarkastella, mitä 

vaikutuksia jaetun johtamisen mallilla 

on ollut potilastyöhön. 

yhteistyö jaetun johtamisen kautta 

mahdollistaa voimaantumisen sekä 

hoitajien kasvun ja itsetunnon 

lisääntymisen. Se lisää henkilöstön 

yhteistyötä. Synerginen yhteistyö lisää 

osastonhoitajien ja hoitotyöntekijöiden 

tyytyväisyyttä. 
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